
Sambal goreng tahoe peteh 

Ingrediënten       Veganistisch 

voor 4 personen bereidingstijd: 45 minuten 

 

2 blokken tahoe (750 gram)  

25-50 gram peteh bonen, naar smaak, gehalveerd  

250 ml plantaardige olie 

150 ml kokosmelk 

4 teentjes knoflook 

2 middelgrote uien 

1 rode peper, zonder pitjes, in kleine stukjes   

1 eetlepel ketjap manis 

1 eetlepel citroensap 

3 blaadjes daun salam  

3 schijfjes verse laos 

½ theelepel zout, of naar smaak    

 

 

keukenhulpjes: 

 

keukenpapier 

keukenmachine 

wadjang/wok 

schuimspaan  

 

 

Aan de slag  

   Voorbereiding:  

In dit recept zitten ingrediënten die je niet bij de supermarkt kan kopen, daarom raad ik je aan om eerst even naar een toko (Indische supermarkt) te gaan, daar vind je alles wat je nodig 

hebt.  

   Bereiding: 

Laat de tahoe goed uitlekken en dep droog met keukenpapier, snij de blokken tahoe daarna in gelijke blokjes van ongeveer 1,5 x 1,5 cm. Verwarm de olie in de wadjang/wok en bak (in 

gedeelten) de tahoe tot deze goudbruin van kleur is, laat uitlekken op keukenpapier. Snij de uien in vieren en doe ze met de teentjes knoflook in de keukenmachine en maal ze heel fijn 

(als je geen keukenmachine hebt, kan je de uien en knoflook natuurlijk ook zelf heel fijn snijden).  

Giet voorzichtig de hete olie uit de wadjang/ wok totdat er ongeveer nog 1 flinke eetlepel olie over is. Bak hierin de fijngemalen uien en knoflook, de klein gesneden rode peper, de daun 

salamblaadjes en de schijfjes laos in ongeveer 5 minuutjes totdat alles lekker begint te ruiken. Als laatste voeg je de kokosmelk, de peteh bonen en de gebakken tahoe toe en schep je 

alles goed door. Laat dit ongeveer 5 tot 10 minuutjes zachtjes garen. Haal daarna de daun salam blaadjes en de schijfjes laos uit het gerecht. 

Serveer als bijgerecht bij een rijsttafel of met (zilvervlies) rijst en groenten. Eet smakelijk       

  

- een Cooking & Sharing recept om te delen - 

Blue Bottle Gifts 

http://www.aziatische-ingredienten.nl/peteh-boontjes/

